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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L81317045A

2. Data e Regjistrimit 17/01/2018
3. Emri i Subjektit STUDIO TARTARI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/01/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/01/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Mehmet Brocaj, Ndertese me 
Nr.Pasurie 4/191 dhe 4/192, Zone Kadastrale Nr.8350 
2.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Studio grafike dhe imazhi. Shtepi botuese. Shtypshkronje. 

Printime Dixhitale. Realizim dhe transmetim spote audio-
vizive. Sherbime keshillimi ne fushen e shtypshkrimeve dhe 
printimeve dixhitale. Web-Design. Prodhim-menaxhim 
reklamash. Agjensi publicitare. Fushata mediatike si dhe 
veprimtari dhe sipermarrje ne fushen e publicistikes dhe 
mjeteve te komunimkimit masiv. Krijim dhe menaxhim 
faqesh interneti. Tregtim i produkteve kancelarike per zyra 
dhe kompani prodhimi ne fushen e shtypshkrimeve dhe 
printimeve; Tregtim dhe import - eksport, instalim dhe shitje 
linjash dhe impiantesh tipografike te te gjitha llojeve dhe 
pjese kembimi per to, materiale ndihmese dhe lende te pare 
per produktet tipografike. Tregtim dhe import - eksport te 
mallrave, leter te llojeve per produktet tipografike. 
Bashkepunim dhe operim me shoqeri vendase dhe te huaja, 
per operime reciproke si nenkontraktor i operatoreve ne 
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fushen e shtypshkrimeve si dhe ne aktivitete te tjera te 
lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter 
te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise 
se shoqerise. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha 
operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te 
paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te 
dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje 
pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe 
kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. 
Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te 
leshoje garanci, letra demshperblimi dhe çdo garanci tjeter 
reale.Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te 
gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve 
publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe 
normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te 
rregullt ekonomike.
Arvid Tartari10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/01/2018                Deri: 12/01/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArvidTartari
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 2.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: info@studiotartari.com  
Telefon: 0692067220  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2DFFCBF-8E61-4B00-AA38-2507C1C4B946
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=021BA018-62EC-4B8D-878B-D2D73F0088BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DCD1272-0CE3-4838-980E-D88C71E835A6
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Regjistrimi Fillestar: CN-626750-01-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-117512-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 28.02.2019, ku është vendosur: 
Ndryshimi i adresës kryesore të shoqërisë.  
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@studiotartari.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Mehmet Brocaj, Ndertese me Nr.Pasurie 4/191 dhe 4/192, Zone Kadastrale 
Nr.8350;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati nr.60, Kati I-re, Apartamenti 2, (50m prapa UET) Kodi 
Postar 1023;         "

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-286415-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar(1).xlsx
Vendim Ortaket 2019.pdf
2. Studio Tartari PF_Viti_2018_s_opt2.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres(1).xlsx

Datë: 22/10/2019 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23B830E8-4361-4C90-BCE5-86DB9D43E8B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23B830E8-4361-4C90-BCE5-86DB9D43E8B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=298DC4EC-D01A-4AAF-949D-BBDAD860DF30
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DC7A14B-A45F-4FA2-AE52-045F18C18864
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3645BC7D-BBFA-4724-AC9D-47F7ADE1497B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=427D8F00-CAE4-43B9-AD50-8D34F55E03DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2F3C23E-4B08-4BDE-8CF6-BE29B5BD4675
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


